Protokoll fiirt vid Odensjti Sockenråds styrelsemiite den 25 januari
Lindestam, Vret.

Nårvarande:

20tr 8

hos Kerstin

David Salornonsson

G6ran illennefors
Kerstin Lindestarn

Frånvarande:

fiisabeth Bengtsson
Lisa Martinsson
Bo Svensson

§1 Mtitet rippnas.
Motet dppnas.
§2 Val av rnirtesordfiirande,
mtitesordf<i ra nd e va ldes David
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§3 Val au måtessekretatare.
Till mritessekretera re va ldes Kerstin Lindestarn.
§4 Val av 1 st. justeringsperson.
Till justerare valdes Griran Nennefors"
§5 Kallelse/Dagordning godkånns.
Kallelse/Dagord ningen godkå ndes.

§6 F6regående protokoll godkånns.
Motesordforande låste upp och genomgick foregående protokoli, sorn godkåndes.
§7 Årsrn6te.
Styrelsen diskuterade årsrnOtets upplågg. Styrelsen godkånde foljande: Årsmåte tillsarnmans med
Bygdegårdsfdreningen Tallklinten. Motena håils på Tallklinten den 1"4 rnars kl. 18:00. Sockenrådet
står for maten och Bygdegårdsforeningen for kaffet. Eventueli overbliven mat vill såljas for 20 kr" till
dem som rinskar att få mat med hem. Friredrag av Robert ullman, ågare till Aipackagården i
Kråkshult. Robert Ullman onskar att hans honorar skall skånkas till Barncancerfonden" David
5alornonsson gor ett forslag till åndring av stadgarna. Kerstin Lindestam gor verksarnhelsberåttelse,
aktivitetsplan samt kallelse/dagordnlng" Goran Nennefors kallar in ersåttare, till att genorngå
årsnedovisningen.
§8 Fiber och fastnåt.
Vret cch Råshult år fårdigt. Torseryd/Vrå och Torarp under utbyggnad.
§9 l-ingonbygden sarnverkan.

att bli medlernmar i Lingonbygden" Odensjo Sockenråd representeras
av Giiran Nennefor"s med Davjd Salomonsson sorn ersåttare. Pris frin medlemskap år 1.200 kr" per år.

Odens.io Sockenråd beslutade

§10 .lularrangemang Odensjii.
Styrelsen beslutade att hålla ett evalueringsmote om iul i Odensjo med Bygdegården Tallklinten,
Hernbygdsfåreningen och Gotes affår. Vi planerar att hålla ett rnote i februari 2018. Vidare planering
av eventuellt nåsta års arrangernent kan diskuteras på motet. ( -)
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§11åvrigt.
tittar på Odensjbs hemsida under foretag och uppdaterar denna. [ventuellt
kontakta fiiretagen och hora vilka som kunde vara intresserade av att sponsra med 100 kr.lår. F6r
detta pris får de reklamen under hemsidan men också bli lånkade till FB. Frågan tas upp på År"srnotet.
David forslog att vi

David redogjorde frir Ljungby Kommuns inspirationsmote i Ryssby.
Styrelsen diskuterade också att uppråtta ett pris - Odensjo Sockenråds pris till årets Odensj6ane.
Priset diskuterades och styrelsen blev enig om att fråga Gunnar J6nsson orn han vill gdra Odensjå
ekan i rniniformat med en plakett dår man kan skriva narnn cch datum/år. Vi vill hora med Gunnar
hur lång tid det villta att framstålla ekan sarnt vad det vill kosta. Priset kommer att delas ut varje år
till den person, som via sitt ideella engagemang eller sitt arbetefforetag år rnedverkande till att hålla
Odensjo socken levande.
§12 Nåsta måte.
Nåsta mote som blir Årsmrltet år planerat den L4 mars 2018 kl. 18:00 på Tallklinten.
§13 Iu6tet avslutas.
Styrelsen avslutade ett trevligt rnote.

0rdfiirande
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David Salornonsson

Gåran

Kerstin Lindestarn

